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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang Masalah 

         Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan yang baik akan ditentukan oleh proses pembelajaran yang dapat 

mengembangkan potensi siswa. Guru memiliki peranan yang sangat penting. Guru 

bertugas untuk merencanakan suatu pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Siswa akan tertarik untuk mengikuti setiap proses pembelajaran, 

sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, salah satu 

diantaranya adalah pembelajaran IPA. 

         Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di Sekolah Dasar. Siswa akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

alam sekitar berserta isinya. Mata Pelajaran IPA diharapkan menjadi sarana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta pengembangan 

lebih lanjut untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran 

yang dilaksanakan sebaiknya dapat memberikan pengalaman langsung untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai alam sekitar. 
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Proses pembelajaran IPA hendaknya mendorong siswa untuk lebih aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Pengalaman yang baik dan menyenangkan dalam 

pembelajaran akan memberikan dampak positif bagi siswa. Guru diharapkan dapat 

merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat oleh guru 

adalah salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam pembelajaran IPA. 

Pada umumunya, pembelajaran IPA di sekolah sering menggunakan 

demonstrasi atau praktek. Namun, tidak semua materi IPA disampaikan dengan 

demonstrasi atau praktek, misalnya materi daur air. Berdasarkan masalah yang 

ditemui di SD Negeri 2 Karangcegak menunjukkan bahwa pada pembelajaran IPA 

khususnya pada materi daur air, proses pembelajarannya masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional atau masih berpusat pada guru. Pembelajaran 

seperti ini cenderung membuat siswa pasif dan kurang berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, pada saat diskusi kelompok, hanya beberapa siswa yang 

aktif dalam berdisksi untuk memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kerjasama dalam kelompok masih belum berjalan dengan baik. Proses 

pembelajaran yang seperti ini kurang memberikan pengalaman yang berkesan dan 

bermakna bagi siswa, sehingga pemahanan siswa menjadi kurang maksimal dan 

berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Guru perlu memilih model pembelajaran 

yang tepat dan menyenangkan bagi siswa. 

Model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan banyak sekali 

macamnya. Salah satu model pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan 

siswa secara langsung dalam pembelajaran adalah model pembelajaran bermain 
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peran. Model pembelajaran bermain peran adalah salah satu model pembelajaran 

yang menampilkan suatu materi pelajaran dengan cara siswa bermain peran atau 

mempertujukkan drama sesuai dengan materi yang disampaikan. Pada model 

pembelajaran bermain peran, siswa menjadi aktif karena terlibat secara langsung 

dalam pembelajaran. Pada model pembelajaran ini, siswa tidak hanya 

mendengarkan penjelasan materi dari guru saja tetapi juga bermain peran sesuai 

materi pembelajaran. Setiap siswa dituntut untuk memahami isi dialog dalam 

naskah. Selain untuk memahami jalan cerita, juga diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang mendalam mengenai materi yang disampaikan sehingga prestasi 

prestasi belajar yang diperoleh siswa menjadi lebih maksimal. 

Kelebihan model pembelajaran bermain peran menurut Sagala (2010: 213) 

salah satunya adalah untuk menumbuhkan sikap kerjasama antar siswa atau pemain 

drama. Penggunaan model pembelajaran bermain peran ini diharapkan dapat 

melatih kerjasama siswa dalam kelompok. Kerjasama kelompok adalah suatu usaha 

kelompok untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kerjasama dalam proses 

pembelajaran sangat diperlukan untuk memecahkan masalah pada saat dibentuk 

kelompok. Adanya kerjasama diharapkan dapat memudahkan siswa untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi mengenai pemahaman materi pelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran bermain peran terhadap kerjasama dan prestasi belajar IPA 

materi daur air pada siswa kelas V di SD Negeri 2 Karangcegak. 
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B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

permasalahan yang menjadi pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran bermain peran terhadap 

kerjasama siswa pada mata pelajaran IPA materi daur air kelas V SD Negeri 

2 Karangcegak? 

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran bermain peran terhadap 

prestasi belajar pada mata pelajaran IPA materi daur air siswa kelas V SD 

Negeri 2 Karangcegak? 

C.    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam melaksanakan 

penelitian kuasi eksperimen ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran bermain peran terhadap 

kerjasama siswa pada mata pelajaran IPA materi daur air kelas V SD Negeri 

2 Karangcegak. 

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran bermain peran terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi daur air kelas V SD Negeri 2 

Karangcegak. 
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D.    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis: 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan kajian untuk 

penelitian sejenisnya yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai model 

pembelajaran yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah kerjasama 

dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi daur air. 

b. Bagi Siswa 

Untuk memudahkan siswa memahami konsep dalam suatu materi. 

c. Bagi Guru 

Sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana pembelajaran dan dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai. 
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